
  
  برنامه ریزي و تحقیقات معاونت -1-3

  
تنگناهاي اقتصادي شرکت هاي توزیع برق در چند سال اخیر ، احساس نیاز به افزایش سطح بهره وري سازمانی را 

اقدامات اساسی در زمینه  نیز در شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 1396ارتباط در سال  شدت بخشیده است. در این
ارتقاء کارایی و اثر بخشی صورت پذیرفت که منشاء آن در حوزه برنامه ریزي شرکت بوده است. در این سال با بازنگري 
اساسی اهداف کالن و تدوین برنامه استراتژیک ، اهداف واحدها و برنامه هاي ایشان مجدداً مورد بررسی اساسی قرار 

تحقیقات شرکت نیز با حس نیاز به تعریف پروژه هاي که بصورت ابتکاري مسایل و مشکالت  گرفت . همچنین در حوزه
شرکت را شناسایی و حل نماید کمک شایان توجهی به بهبود بهره وري سازمان نموده است . در ادامه بطور اجمال این 

  فعایت ها آورده شده است.
  

  دفتر برنامه ریزي و بودجه  -1-1-3
 سترتژیک سازمان با شعار چشم انداز ما ، افتخار ماتدوین برنامه ا 

سیستم ها و سخت افزاري ،نرم افزاري ،  اصلی خود یعنی زیرساخت هاي زیر ساخت 5 با توسعه و بهبوداین شرکت 
در جهت  گام بزرگی را تعریف شدهمحور استراتژي  7 با توجه به روش ها ، نیروي انسانی و هوشمند سازي شبکه و

محور اصلی  7اهداف بلند مدت تعریف شده در برداشته است. ات و افزایش سطح رضایت کلیه ذي نفعان دربهبود خدم
  عبارتند از : 1405اسراتژي سازمان براي سال 

  درصد 100به صورت  ارائه خدمات الکترونیک •
 فوت و نقص عضو در حوادث کاري صفر درصد •

  درصد 5تلفات انرژي به میزان کمتر از  •
  دقیقه در سال  30خاموشی به ازاء هر مشترك  •
  %50مدیریت رشد بار در حال افزایش به میزان  •
  صددرصدي مطالبات وصول  •
 برنامه از قبل تعیین شدهها و اهداف طبق  درصدي پروژه 90اجراي  •

  
  
  



 

 تهیه نرم افزار داشبورد مدیریت 

با توجه به لزوم رصد شاخص هاي استراتژیک شرکت ، نرم افزار داشبورد مدیریت جهت نمایش مقادیر شاخص ها به 
  ) تهیه شده است . on lineصورت بر خط ( 

این نرم افزار با استفاده از داده هاي موجود در سایر نرم افزارهاي شرکت امکان نمایش شاخص ها را به صورت 
بررسی ومقایسه شاخص ها به تفکیک امورهاي اجرایی و بخش هاي تابعه و نیز بررسی روند  نمودارهاي مختلف جهت

  بهبود شاخص ها و فاصله تا اهداف تعیین شده به تفکیک امورهاي اجرایی و در بازه هاي زمانی مختلف سال را 
  فراهم می کند .

  



  

  تحقیقاتدفتر  -2-1-3
نظام مشارکت و مدیریت دانش سازمان است. امروزه تحقیق وتوسعه،  دفتر تحقیقات شرکت متولی مباحث تحقیقات،

پیشنهادات و مدیریت دانش از عوامل کلیدي موفقیت سازمانی بوده و از ارکان ایجاد مزیت رقابتی پایدار در شرکت 
به رقم ، تعداد پیشنهادات ثبت شده در سامانه نظام پیشنهادات شرکت 96محسوب می شود. براین اساس در طی سال 

پیشنهاد رسید که به این ترتیب سرانه پیشنهادات دریافتی شرکت به نرخ دو پیشنهاد به ازاء هر نفر رسمی و  2248
واحد تحقیقات فعالیت هاي گوناگونی در این سه حوزه داشته که اهم آن  1396غیررسمی سازمان نزدیک شد. در سال 

  به شرح زیر می باشد:
جلسه در  5حضور اساتید ، تولیدکنندگان و کارشناسان فعال در مسائل علمی طی برگزاري نشستهاي علمی با  •

 خصوص تبادل و بروزرسانی اطالعات.

تحقیقاتی مورد نیاز  ، اولویت ها و فعالیتهاي بررسی پروژه هابمنظور تحقیقات جلسه کمیته عالی 13برگزاري  •
 .شرکت

 کاربردي . -نه هاي مختلف علمی برگزاري جلسات کمیته هاي تخصصی وکمیته علمی در زمی •

و کسب علوم جدید  به کنفرانس ها و همایش هاي علمی و کاربردي جهت اعزام همکاران و نویسندگان مقاالت •
 در زمینه هاي تخصصی.تبادل دستاورد ها کسب شده 

 کسب رتبه سوم در کنفرانس منطقه اي سیرد به جهت تعداد مقاالت پذیرفته شده. •



مقاله در کنفرانس  32پذیرش و چاپ بیش از الت همکاران به کنفرانسهاي مختلف که منجر به پیگیري ارسال مقا •
 گردیده. هاي ملی و بین المللی

 فنی.پروژه تحقیقاتی در زمینه هاي  3اختتام  •

 بر اساس دستورالعمل ارزشیابی آثار علمی. همکاراندر سوابق پرونده  امتیاز آن و درج مقاالتپرداخت پاداش به  •

 .هیه و تدوین اهداف بلند مدت و کوتاه مدت دفتر تحقیقات ت •

 30نیاز سنجی در بین همکاران و کمیته هاي علمی و همچنین دانشگاه در مورد بسترهاي تحقیقاتی و ارسال  •
 .97اولویت تحقیقاتی براي سال مورد  11اولویت تحقیقاتی به سامانه تحقیقات برق و اخذ تایید 

 GISمدل سازي شبکه هاي توزیع برق با استفاده از سیستم پیگیري جهت چاپ کتاب  •

 
 :عملکرد در حوزه مدیریت دانش  
 تخصصی مدیریت  هاي آموزش ارائه •

 کمیته راهبردي مدیریت دانش تعیین اعضاء •

 برگزاري مسابقات علمی بین افراد در شرف بازنشستگی و نیروهاي جدید جهت انتقال دانش •

 رسیده به بخش نظام پیشنهادها در قسمت مدیریت دانش استفاده از برخی از پیشنهادات •

 ، بنر واستنداستفاده از اتوماسیون اداريمدیریت دانش از طریق پیام کوتاه،  اطالع رسانی پیام هاي •

 سنجش سطح بلوغ مدیریت دانش در سازمان و فراهم نمودن مقدمات ارتقاء آن •

  مدیریت دانشي سازمان در حوزه دیانتظارات افراد کل اولویت بندي •

 ایجاد درخت دانشی شرکت ومعرفی خبره هاي دانشی به توانیر •

 ارسال و ثبت تجارب موفق وناموفق مدیران جهت انتقال دانش به سایر شرکتها •

 :عملکرد در حوزه نظام پیشنهادها  
 تهیه نرم افزار نظام پیشنهادها •

 امورهاي اجرایی تشکیل کارگروه هاي تخصصی نظام پیشنهادها در حوزه هاي ستادي و •

 پیگیري و اجراي تعدادي از پیشنهادهاي تصویب شده •

  پیگیري و پرداخت پاداش پیشنهادهاي تصویب شده •

  1396عملکرد تحقیقات تا پایان سال
  وضعیت نام پــــــروژه  ردیف

  در دست اقدام  بار کیدف کاهش پهبار شبکه اصفهان و ارائه راهکار با  کیپ زانیمموجود در یشیسرما يها ستمیوسهم مصارف س ریتأث یبررس  1

  در دست اقدام  مختلف مناطق يمناسب برا نیاتصال زم پیت يطرح ها يساز هیاطلس مقاومت مخصوص خاك اصفهان و محاسبه و شب هیهت  2

  در دست اقدام  یالیغ رو مبال يثبت انرژ زانیآن در م ریو تاث يماندید نیدر مشترک انیجر يها ct يخطا زانیم یمطالعه و بررس  3

  در دست اقدام  تان اصفهان در میزان تلفات کلیستعیین سهم المان هاي شرکت توزیع برق شهر  4
  
 


